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Geestimataj, Saluton! 

En ĉi-tio numero vi legos pri IREJO kaj iometaj informoj pri ĝi.eblas 

la informoj esti malmultaj aŭ nesufiĉaj taren ni deziras por unua paĝo 

ĉi-tio numero montri al vi iometan da niajn aktivadojn. 

  

Pri IREJO 

IREJO estas mallongito de:"Irana Esperantista Junulara Organizo". ĝi 
estas sendependa organizo kion establigis kelkaj de aktivaj junaj Espe- 
rantistoj ĝis per tio servadi al Iranaj junularaj Esperantistoj,ankaŭ 
klopodadi pro disvastigi la Esperanton en Irano.preskaŭ ĉiuj de organiz- 
antoj de IREJO estas studentoj pri diversaj fakoj. 
IREJO en sia statuto havas celojn,kaj ĉefcelo de IREJO estas sciencaj 
agadoj.IKEJO anoj kredas ke se oni volas disvastigi Esperanton en nia 
lando do devas montri al oni la gravan valoron de la Esperanton per la 
sciencaj agadoj.ankaŭ 0 celas doni. informadojn al la intresiĝantojn 
pri Esperanto kaj laŭeble gvidadi junularan agadon pri Esperantaj afer- 
oj.IREJO deziras havi bonan komunikadon kun internaciaj sciencaj organ- 
izoj kioj uzas Esperantan lingvon. 

sendube IREJO sen renkontado de la samideanoj ne povas esti reala kaj 
forta,feliĉe ĝis nun tre bone renkontiĝis pri la ideo tial organizo kaj 
IREJO jam ekkreskas en diversaj urboj de la lando,„envere IREJO esta cen- 
tro por aktivaj Esperantistoj kiuj deziras fari agadojn por Esperanto. 
bedaŭrinde ĝis nun ne konsistiĝis centro aŭ organizo pri Esperantaj afe- 
roj kaj kiel ŝajnas ke IREJO estas unua,do la organizo vole ne vole ank- 
aŭ havas alian gravan celon.ĝi devas montri al oni ke Esperantaj sgadoj 
per la organizaj aktivadoj eblas kaj ebliĝas en nia lando. 
Karaj Amikoj! 2 
IREJO ankoraŭ ne pleniĝis kaj kompreneble havas multajn malfacilaĵojn , 
ĝi apartenas al vi,ne hezitu! ekkomencu kunlaboradon kun vian organizon 
ĝis elplenigi kaj fortigi la Esperanton en Irano 

ĉiam sukceson. 

  

  

  

e Cu vi ĵam komprenas isperanton? legu Esperantajn gazetojn. 
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La sekcioj de IREJO 

100 n nun konsistas kvar sekciojn kioj estas: 

1-1 sekcio de la informado. 2-la sekcio de la sciencaj agadoj. 73-la 

sekcio de la instruadaj aferoj. 4“-la sekcio de ĝeneralaj rilatoj. 

la respondantoj pri la sekcioj de IKEJO bonorde estas: 

M.Reza Torabi .Gamŝid Ahmadi. Abdolah Hakineĵad. Ali Sevand Rumi. 

bonvolu kontakti kun la koncernaj respondantoj pri viaj aferoj,kaj sur 

la koverto de viaj leteroj skribu pri la enhavo de la letero.ekzemple 

tiu letero al kiu rilatiĝas aŭ kiu devas ricevi ĝin kaj tiel plu (k.t.p). 

  

3 8 1 IREJO~-BULTENO 

"IREJO-Bulteno" estas oficiala organo de"Irana Esperantista Junulara - 

Organizo".ĝi aperos du monate enhavos informadojn pri Esperantaj aktiva- 

doj en Irano kaj aliaj landoj pri la Esperanto kaj sciencaj agadoj en la 

Esperanto lingvo.Ĉiwtio numero estas unua antaŭ numero kaj poste de kel- 

kaj antaŭ numeroj baldaŭe presiĝos bonorde normalaj numeroj. 

ni deziras viajn opiniojn pri la formo kaj enhavo de la bultano kaj certe 

ni uzos de viajn opiniojn por pli bonigi de la bulteno. 

krom de la bulteno IREJO estonte volas presi specialan revuon pri la sci- 

enco al la Esperanto lingvo kiu spegulos verkaĉoj de Iranajn: studentojn, 

se vi inbtresas pri tiu bonvolu kontakti kun s-ro Ahmadi. 

  

IREJO ZN Li PROVISGOJ 

IREJO ne estas ĉefurba organizo sed ĝi estas tutlanda organizo.la Estr- 

aro de IREJO n konsistas ne ĉefurbanoj.nun la organizo havas membrojn en 

diversaj provincoj de la lando kiel Ŝirazo, Tabrizo,Marando Naŝhado,Rudb- 

aro,WNianduabo kaj fine Tehrano!. 

la organizo deziras havi aliajn kunlaborantojn kaj membrojn en aliaj pr- 

ovincoj.la organizo celas aktivigi izolajn Esperantistojn kiuj pro ne ek- 

zisti organizo kaj centro estas izolaj.do la organizo ĉiam bonvendiras 

novajn membrojn kaj kunlaborantojn el ĉioj provincoj.ankaŭ la organizo 

volas havi seriozajn delegitojn en ĉioj provincoj.aktivaj samideanoj tre 

bonvenas al la delegita reto de IREJO. 
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HAVEBLAS LA KOPIOJ DE GRAVAJ REVUOJ ĈE LA SEKCIO DE LA INFORMADO 

Car preparadi de Esperantaj revuoj por ciuj neeblas pro multkosti de 

tiuj kaj alia flanke oni bezonas legi oficialajn gazetojn do ni povas 

prepari la kopiojn de jenajn revuojn al vi. 

I- "esperanto" 

Oficiala organo de:"Universala Esperanto-Asocio" (UEA).ĝi aperas monate 

kaj en ĉi numero enhavas multajn informaŭdojn pri diversaj agadoj pri Es- 

peranto kaj Esperantaj aferoj,libroj,kunlaboradoj k.t.p. 

2- "TEJO Tutmonde" 

Oficiala organo de:'"Tutmonda Esperantista Junulara Organizo" (TEJO).ĝi 

aperas tri monate kaj enhavas novaĵojn pri junulara aktivado en diversaj 

landoj."tejo Tutmonde" precipe spegulas novaĵojn pri la junularo. 

3- "Kontakto".tre fucila gazeto por komencantoj de la Esperanto lingvo. 

ĝi eldonas per UEA kaj TEJO.kontakto estas revuo por ĉiuj Esperantistoj 

precipe por ĵunularo kaj en ĉio numero ordinare enhavas rakontojn tre fa- 

cilaj,poemoj kaj artikoloj pri la kulturo de diversaj landoj. 

la prezo de la kopioj estas: ĉio numero de "esperanto" 850 rialoj. ĉio 

numero de "TEJO Tutmonde" 550 rialoj.ĉio numero de "Kontakto" 550 rialoj. 

BONVOLI SE VI DEZIRAS TIOJN KOPIOJN DE LA REVUOJN egvaloro de ili sendu 

al ni ne stampitajn poŝtmarkojn en la koverto de viaj leteroj,kaj neniam 

forgesu skribi al ni kion numeron de kion revuon vi deziras. 

  

  

  

ĈU VI DEZIRAS KORESPONDON ? 
korespondadi estas tre bona faro por ĉiu kiu deziras komunikadon kun 

aliaj samideanoj en aliaj lanĉoj.oni per korespondi trovas intresajn te- 

mojn kaj certe koniĝas kun aliaj kutimoj kaj kulturoj kaj personoj kiuj 

tute por ĉiuj simpatias.ĉu vi deziras koresponĉon? 

se vi petas kontaktojn kun aliaj samideanoj en diversaj landoj,petu la 

listo de korespond-dezirantojn ĉe la sekcio de la informado. 
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Informoj Pri Membriĝi ĉe IREJO 

Membriĝi ĉe IREJO estas tre facila ,ĉiu uzai Esperanton aŭ scii ĝin po- 

vas membriĝi.la membroj ricevos la bultenon kaj aliaj eldonaĵoj de la or- 

ganizon.membriĝi ĉe IREJO estas bona faro por fortigi Esperantan movadon 

en nia lando.feliĉe laŭ klopodadoj de nia majestro Prof.D-ro:Saheb Zamani 

ĵam Esperanto kreskas pli ol ĉiam kaj ni tute devas laŭ instruadoj de nia 

majestro klopodadi pri disvastigi Esperanton en nia lando,kaj uzadi ĝin 

en internaciaj komunikadoj. 

SE VI DEZIRAS HEMBRIGON ĈE I REJO petu aliĝilon ĉe la sekcio de la in- 

formado. 

nun IREJO havas kvindek membrojn kaj dezirante bonvevndiras al samideenoj 

kiuj aliĝas al ĝi.aliĝu al IREJO. 

  

  

  

۲ ۶ 0 ۷ VIN KUN BKRIBADOJ 

Se vi deziras fortigi vian Esperanton vi devas tre uzi ĝin kaj skribadi 

al tiu.se oni ne uzi kaj ne skribi al Esperanto sen dube forgesos ĝin 

kaj iliaj instruadoj fine estos sen rezulto.ordinare la komencantoj est- 

as tre prudentaj kaj ne riskas pri skribaĉoj,ni proponas skribadon al روح 

peranto.ne hazitu kaj ne timu! provu vian povecon en Esperanto.sendube vi 

skribos tre intresa. 

ni atendas viajn artikolojn pri diversaj temoj,ne hazitu! 

  

  

  

CENTRA ADRESO DE IREJO 

centra poŝta adreso de la organizo estas: 

P.O.Kesto: I7765-184 , Tehran-I7- ankaŭ la faksnumero de:(O2I) 363232 

serioze ni sekvas bonan lokon por centra oficejo kaj poste de enlokiĝi 

informiĝos la membrojn. 

pri ĉioj temoj bonvolu uzu la superan adreson aŭ faksnumeron.sed ne for- 

gesu rimarkon sur vian leteron ke tio letero al kiu rilatiĝas ۰ 

antaŭe dankegon kaj atendante viajn kontaktojn kaj artikolojn pri ĉioj 

temoj. G is ۳ venonta numero! 
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